
 

 

Тарифи на послуги, що надаються Клієнтам банку* при проведенні операцій в іноземній валюті   

Тарифний пакет «Exchange» 

 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна 
Термін оп-

лати 
Примітки 

Стаття 1. Оформлення і ведення рахунків в іноземній валюті 

1.1 Відкриття і ведення: 

 

1.1.1 

Поточного рахунку або рахунку із спе-

ціальним режимом використання в іно-

земній валюті клієнту - резиденту 

 

100 грн. 

 

Без ПДВ 

 

100 грн. 

 

В день від-

криття ра-

хунку 

Плата стягу-

ється за кожний 

відкритий ра-

нок 
1.1.2 Поточного рахунку в іноземній валюті 

клієнту - нерезиденту 

250 грн. Без ПДВ 250 грн. 

1.2 Закриття рахунку: 

1.2.1 Поточного рахунку або рахунку із спе-

ціальним режимом використання в іно-

земній валюті з ініціативи клієнта-рези-

дента  

 

100 грн. 

 

Без ПДВ 

 

100 грн. 

 

 

 

В день за-

криття ра-

хунку 

- 

1.2.2 Поточного рахунку в іноземній валюті з 

ініціативи клієнта-нерезидента.  

 

 

Не тарифікується  

 

- 

 

 

Не тарифікується  

- 

 

1.2.3 

Поточного рахунку або рахунку із спе-

ціальним режимом використання в іно-

земній валюті з ініціативи клієнта-рези-

дента при ліквідації та/або за ініціати-

вою Банку  

 

- 

- 

Стаття 2. Розрахункове обслуговування операцій по поточним рахункам клієнтів, в т.ч. по рахункам із спеціальним режимом вико-

ристання 

2.1 Перекази іноземної валюти за дорученням Клієнта з використанням системи «Web-Банкинг для корпоративных клиентов»: 

2.1.1 

OUR (комісія сплачується за рахунок платника): 

у доларах USD 30 Без ПДВ USD 30 

По факту 

списання 

коштів з 

рахунку 

У гривні за офі-

ційним курсом 
НБУ на дату спи-

сання комісії. 

В польських зло-
тих комісія інозе-

много банку спи-

сується додатково 
після списання її з 

коррахунку банку 

у євро 

0,15% від суми пере-

казу + € 15            

(min € 30, max € 60)  

Без ПДВ 

0,15% від суми пе-

реказу + € 15           

 (min € 30, max € 60)  

в польських злотих 

65 PLN + Додатково  

комісія  іноземного  

банку (за наявності) 

Без ПДВ 

65 PLN + Додатково 

комісія іноземного 

банку (за наявності) 

в інших валютах  USD 30 Без ПДВ USD 30 

2.1.2 

BEN (комісія сплачується за рахунок бенефіціара): 

у доларах USD 15 Без ПДВ USD 15 

По факту 

списання 

коштів з 

рахунку 

Утримується із 

суми переказу в 
валюті переказу в 

еквіваленті за ку-

рсом НБУ на дату 
списання комісії, 

далі сума пере-

казу зменшується 
на суми комісій 

інших банків 

у євро EUR 25 Без ПДВ EUR 25 

в польських злотих 65 PLN  Без ПДВ 65 PLN  

в інших валютах (крім переказів в рос. 

рублях) 
USD 10 Без ПДВ USD 10 

2.1.3 

SHA (комісія сплачується за  рахунок платника та бенефіціара): 

у доларах USD 20 Без ПДВ USD 20 

По факту 

списання 

коштів з 

рахунку 

Сплачується у 

гривні за офіцій-

ним курсом НБУ 
на дату списання 

комісії, далі сума 

переказу зменшу-
ється на суми ко-

місій інших бан-

ків 

у євро EUR 30 Без ПДВ EUR 30 

в інших валютах (крім переказів в рос. 

рублях) 
USD 15 Без ПДВ USD 15 

2.1.4 Проведення платежів у межах Банку Не тарифікується - Не тарифікується - - 

2.1.5 

Перекази іноземної валюти за доручен-

ням Клієнта з використання платіжного 

доручення на паперовому носії 

Тариф вказаний в п. 

2.1.1-2.1.4 + 250 грн 
Без ПДВ 

Тариф вказаний в п. 

2.1.1-2.1.4 + 250 грн 
  

2.2 
Зарахування коштів в іноземній валюті 

на рахунки клієнтів 
Не тарифікується - Не тарифікується - - 

2.3 

Запит на адресу банку-кореспондента 

(розшук переказу, для скасування пере-

казу, для уточнення реквізитів отриму-

вача/платника коштів, тощо) 

USD 60 Без ПДВ USD 60 

 При одер-

жанні пись-

мового за-

питу від Клі-

єнта 

При одер-
жанні пись-

мового за-

питу від Клі-
єнта 

У гривні за офі-

ційним курсом 

НБУ на дату спи-

сання комісії 
 

 



2.4 
Конверсія однієї іноземної безготівкової 

валюти в іншу за фактичним курсом 

0,25% від суми,             

min 300 грн. 
Без ПДВ 

0,25% від суми,             

min 300 грн. 

По факту 

виконання 

Від гривневого 

еквівалента ва-

люти, яка підлягає 
конверсії, за кур-

сом НБУ на мо-

мент списання ко-
місії 

Стаття 3. Операції на валютному ринку України 

3.1 Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (крім клієнтів нерезидентів-інвесторів): 

3.1.1 

Купівля іноземної валюти - дол., євро, польських злотих, англійських фунтів стерлінгів: 

до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 0,25%, min 300 грн. Без ПДВ 0,25%, min 300 грн. 

По факту 

виконання 

Від гривневого 
еквівалента про-

даної валюти 

від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць іноз. 

валюти 
0,20%, min 300 грн. Без ПДВ 0,20%, min 300 грн. 

від 100 000,01 одиниць іноземної валюти 0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.1.2 

Купівля іноземної валюти - китайських юань женьміньбі (CNY): 

до 50 000,00 CNY 0,25%, min 300 грн. Без ПДВ 0,25%, min 300 грн. 
По факту 

виконання 

Від гривневого 
еквівалента про-

даної валюти 
від 50 000,01 до 500 000,00 CNY 0,20%, min 300 грн. Без ПДВ 0,20%, min 300 грн. 

від 500 000,01 CNY 0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.1.3 

Купівля іноземної валюти російських рублів (RUB): 

до 1 000 000,00 (RUB) 0,4%, min 300 грн. Без ПДВ 0,4%, min 300 грн. По факту 

виконання 

Від гривневого 

еквівалента про-

даної валюти від 1 000 000,01 (RUB) 0,3%, min 300 грн. Без ПДВ 0,3%, min 300 грн. 

3.2 Продаж на міжбанківському валютному ринку: 

3.2.1 

Продаж на міжбанківському валютному ринку дол., євро, польських злотих, англійських фунтів стерлінгів: 

до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 0,2%, min  300 грн. Без ПДВ 0,2%, min 300 грн. 

По факту 

виконання 

Від гривневого 

еквівалента про-

даної валюти 

від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць іноз. 

валюти 
0,17%, min 300 грн. Без ПДВ 0,17%, min 300 грн. 

від 100 000,01 одиниць іноземної валюти 0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.2.2 

Продаж на міжбанківському валютному ринку китайських юань женьміньбі (CNY): 

 до 50 000,00 CNY 0,2%, min 300 грн. Без ПДВ 0,2%, min 300 грн. 
По факту 

виконання 

Від гривневого 

еквівалента про-
даної валюти 

 від 50 000,01 до 500 000,00 CNY 0,17%, min 300 грн. Без ПДВ 0,17%, min 300 грн. 

від 500 000,01 CNY 0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.2.3 

Продаж на міжбанківському валютному ринку російських рублів (RUB): 

до 1 000 000,00 RUB 0,35%, min 300 грн. Без ПДВ 0,35%, min 300 грн. По факту 

виконання 

Від гривневого 

еквівалента про-
даної валюти від 1 000 000,01 RUB 0,3%, min 300 грн. Без ПДВ 0,3%, min 300 грн. 

Стаття 4. Операції з готівковою іноземною валютою 

4.1 

Видача готівки з валютного рахунку су-

б'єкта підприємницької діяльності (рези-

дента чи нерезидента) для покриття ви-

трат осіб, що виїжджають у закордонне 

відрядження  

1% Без ПДВ 1% 

Одночасно 

з видачою 

готівкових 

коштів 

Від гривневого 
еквівалента суми 

валюти, яка підля-

гає видачі, за кур-
сом НБУ на дату 

списання комісії  4.2 

Зарахування готівкових коштів на валю-

тний рахунок юридичної особи у випад-

ках,  передбачених законодавством  

1% Без ПДВ 1% 

Одночасно з 

зарахуван-
ням готівко-

вих коштів 

Стаття 5. Інші послуги 

5.1 

Надання згоди на обслуговування кре-

диту, отриманого резидентом в інвалюті 

від іноземного кредитора 

1250 грн. 250 грн. 1500 грн. 

У день ви-

дачі банком 

письмового 
підтвер-

дження про 

згоду  

Готівкою або 
шляхом списання 

з поточного раху-

нку в національ-
ній валюті Укра-

їни 

  
  

5.2 
Внесення змін до облікового запису до 

Інформаційної системи НБУ 
1250 грн. 250 грн. 1500 грн. 

По факту ви-

конання 

5.3 

Щомісячна абонентська плата за супро-

водження кредиту, отриманого резиден-

том в інвалюті від іноземного кредитора 

(у тому числі перевірка та відправка зві-

тів –файл 4РХ) 

400 грн. 80 грн. 480 грн. 

Не пізніше 

останнього 
робочого дня 

поточного 

місяця 

* Тарифи та послуги надаються Клієнтам банку: 

- суб’єктам господарювання – резидентам України (крім банків); 

- юридичним особам-нерезидентам; 

- офіційним представництвам - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користу-

ються імунітетом і дипломатичними привілеями; 

- постійним представництвам - представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних органі-

зацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємни-

цька діяльність нерезидента на території України (крім нерезидентів-інвесторів). 

  Всі тарифи, що не вказані в цьому пакеті сплачуються згідно Загальних тарифів на банківські послуги з розрахунково-касового обслу-

говування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незалежну діяльність. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/ed20151202/find?text=%B2%ED%EE%E7%E5%EC%ED%B3+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%E0#w28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/ed20151202/find?text=%B2%ED%EE%E7%E5%EC%ED%B3+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%E0#w29

